
 

 

DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL 28/2012/M, de 25 de outubro 

Objetivos:  

a) Criar um regime jurídico, para o tráfico das substâncias psicoativas não 
especificamente controladas. 

b) Através de tabela de substâncias psicoativas publicadas pelo Observatório 
Europeu da Droga e da Toxicodependência, permitiu-se identificar as substâncias 
psicoativas cuja produção, anúncio, venda, importação e exportação, levam à 
prática de contraordenação. 

c) Essencialmente visou o encerramento das «smartshops», que se dedicavam à 
venda de «novas drogas» (proibiu-se toda a atividade comercial associada à 
produção e comercialização das substancias psicoativas). 

d) Existência de um regime contraordenacional, somente para a venda, importação, 
exportação, das substâncias psicoativas previstas na tabela anexa ao diploma; 

e) Competência de fiscalização ao IRAE, essencialmente quanto à realização de 
ações de natureza inspetiva e de fiscalização da cadeia de comercialização. 

 

 

 

 

 

 

 

Primeira alteração ao DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL 28/2012/M, de 25 de 

outubro. 

a) Criar um regime contraordenacional para a aquisição e consumo das substâncias 
psicoativas, previstas no atual Decreto Legislativo Regional 28/2012/M; 

b) A aquisição e consumo, não pode exceder a quantidade necessária para o 
consumo medio e individual durante o período de 10 dias; (esta limitação tem 
como base a Lei 30/200, de 29 de novembro, referente ao regime jurídico do 
consumo de estupefacientes; bem como o Decreto-lei n.º 54/2013, de 17 de abril - 
regime jurídico das Novas Substâncias Psicoativas - que remete que a detenção de 
substâncias psicoativas para mero consumo próprio para a Lei 30/200). 

c) Proibição através de um regime de contraordenação, à venda ambulante, ao 
domicilio, bem como à venda à distancia nomeadamente por catalogo ou sítios na 
Internet; (este regime de proibição já decorre do próprio decreto-lei 54/2013,de 17 
de abril) 

d) Competência de fiscalização às entidades policiais para, a venda, a cedência, e o 

consumo destas substancias psicoativas; 

e) Como sanção acessória dentro do regime contraordenacional prevê-se a 

possibilidade de encerramento de estabelecimento; 

f) Previsão em caso de consumo das substâncias psicoativas em menor de 18 anos, 

da sua notificação ao representante legal, ou aos nucelos de apoio às crianças e 

jovens em risco dos centros de saúde ou hospital; 

g) Previsão da sujeição a tratamento do consumidor, por sua iniciativa ou dos 

serviços de saúde. 

h) Inclusão de uma tabela elaborada pelo Professor Catedrático da Faculdade de 

Farmácia do Porto Félix Carvalho, com a descrição dos limites quantitativos diários, 

das novas substancias psicoativas; 

i) É com base nesta tabela, que é passível de aferir os limites das doses diárias, e 

consequentemente a aplicação da contraordenação.  


